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la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C,
ferit de razele directe ale soarelui, si de
sursele de caldura sau de aprindere.

AVANTAJE
- Prelungeste durata de viata a acoperisurilor
- Acoperire hidrofuga pentru acoperisuri, intr-un singur strat

DATE TIPICE PRIVIND PERFORMANTA (Aprox.)

- Proprietati excelente de acoperire a crapaturilor

Temperatura de Aplicare +5°C la +35°C
UTILIZARI
Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik este un strat
de acoperire flexibil, armat cu fibre, care asigura protectie impotriva
intemperiilor pentru majoritatea substraturilor conventionale aferente
acoperisurilor. Acesta a fost conceput pentru intretinerea indelungata a
acoperisurilor cladirilor industriale si rezidentiale. Produsul poate fi
aplicat pe substraturi uscate pana la umede, constituind o solutie
eficienta si economica pentru repararea acoperisurilor neetanse.
Produsul are proprietati excelente de acoperire a crapaturilor, prin
uscare formand o membrana hidrofuga cu aderenta excelenta la
majoritatea materialelor de constructii si substraturilor conventionale
aferente acoperisurilor, cum ar fi cartonul asfaltat vechi, invelitorile de
acoperis asfaltice sau bituminoase, si zidaria de caramida. Daca este
utilizat pe acoperisuri sau balcoane supuse unui trafic pietonal intens,
uzurii regulate sau amplasarii unor obiecte de tipul mobilierului de
gradina, atunci este necesara utilizarea pavajelor pentru promenada
sau a unui material protector asemanator.

Temperatura de Serviciu -10°C la +85°C, in functie de conditiile
ambientale
Acoperire

Aprox. 1 – 2 kg per m2

Timpi de Uscare

Hidrofugare imediata; uscare completa in
interval de 48 - 72 de ore, in functie de
grosimea stratului aplicat, de conditiile de
temperatura si de umiditate

Solvent pentru Curatare Terebentina de petrol, cat timp stratul este
umed. Produsul uscat este dificil de
indepartat.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Culoare

Gri, Negru, Alb, Rosu, Incolor

Forma

Pasta pentru aplicare cu pensula & mistria

Greutate Specifica

Aprox. 1,18 g/ml

Compozitie

Solutie pe baza de copolimeri acrilici,
ranforsata cu fibre

Codul Produsului

30612162, 30611898, 30612094, 30612139
30612168

Termen de Valabilitate/
Depozitare

Depozitati si transportati in siguranta, in
pozitie verticala. Asigurati-va ca recipientul
este inchis etans. Depozitati maxim 2 ani de
la data fabricatiei, in ambalajul original,
nedesfacut, in spatii uscate si racoroase,

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
IMPORTANT: Inainte de a utiliza Agentul de Reparare de Urgenta
pentru Acoperisuri Bostik, consultati Fisa de Sanatate & Securitate
relevanta, disponibila pe www.bostik.com/uk.
PREGATIRE
1. Asigurati-va ca suprafata acoperisului are o structura solida, este
curata si nu prezinta impuritati, cum ar fi grasime, ulei, murdarie,
muschi, piatra concasata, rugina si apa statuta. Nu aplicati in
conditii de ploaie.
2.

Indepartati muschiul sau lichenii prin utilizarea de fungicide.

3.

Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik poate
fi aplicat pe suprafete umede, cu conditia indepartarii prin
maturare a apei statute si a tuturor impuritatilor existente pe
suprafete.
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4.

Este necesara degresarea suprafetelor metalice noi, cu ajutorul
unui solvent corespunzator. Suprafetele metalice vor fi curatate
cu peria de sarma pentru indepartarea particulelor de praf sau de
rugina. Suprafetele pe care persista urme de rugina si dupa
curatare vor fi tratate cu amorsa pe baza de fosfat de zinc sau cu
alta amorsa anticoroziva adecvata, iar apoi trebuie tratate cu o
amorsa potrivita pentru metale.

5.

Pe suprafetele poroase, aplicati initial o amorsa corespunzatoare.
Asigurati-va ca aceasta este complet uscata inainte de a aplica
Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik.

6.

Agitati bine Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri
Bostik inainte de utilizare.

MOD DE APLICARE
7. Daca este posibil, se recomanda utilizarea unor pensule de unica
folosinta pentru aplicarea Agentului de Reparare de Urgenta
pentru Acoperisuri Bostik.
8.

Recomandarile si sugestiile au scop orientativ, deoarece conditiile de
utilizare se afla complet in afara controlului nostru.
Pentru instructiuni referitoare la sanatate si siguranta, la masurile de
prim ajutor si la instructiunile in caz de deversare accidentala sau de
eliminare, consultati Fisa cu Date de Sanatate si Securitate separata
aferenta produsului Agent de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri
Bostik, disponibila pe www.bostik.com/uk.

LINIA DIRECTA BOSTIK

Asistenta directa +44 (0) 1785 272625

Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik se
aplica cu pensula pe substratul pregatit, respectand raportul
recomandat de 1 – 2 kg per m2, intr-o singura aplicare uniforma,
asigurand o acoperire egala, fara bule de aer:
Pe acoperisuri inclinate: un strat la 1 kg per m2
Pe acoperisuri inclinate cu apa statuta: doua straturi la 1 kg per
m2
In jgheaburi supuse eroziunii: doua straturi la 1 kg per m2

9.

Agentul de Reparare de Urgenta pentru Acoperisuri Bostik umple
si acopera crapaturi cu latimea de maxim 10 mm. In cazul unor
crapaturi mai late, pentru acoperirea acestora se va utiliza o
panza flexibila adecvata, inglobata in stratul de acoperire.
Asigurati acoperirea completa a golurilor sau a crapaturilor.

10. Pe substraturi umede, aplicati initial Agentul de Reparare de
Urgenta pentru Acoperisuri Bostik cu pensula, pentru inlaturarea
excesului de umiditate si pentru asigurarea unei imbinari bune.
Imediat dupa aceea, aplicati o noua cantitate de material pe
suprafete, cu ajutorul pensulei.
CURATARE
11. Curatati ustensilele si echipamentele imediat dupa utilizare,
folosind terebentina de petrol.
12. Produsul uscat este dificil de indepartat.
MASURI DE PRECAUTIE PENTRU UTILIZARE
Nu utilizati la interior, in medii acvatice, sau la interior ca membrana
pentru bazine. Pentru suprafete,le supuse unui trafic pietonal intens,
se recomanda acoperirea Agentului de Reparare de Urgenta pentru
Acoperisuri Bostik cu pavaj pentru promenada sau cu un material
protector asemanator. Nu aplicati stratul de acoperire peste plafoniere,
geamuri sau ferestre.
Culoarea indicata pe ambalaj este pur orientativa. Se recomanda
folosirea unei cantitati reduse de Agent de Reparare de Urgenta pentru
Acoperisuri Bostik intr-o zona greu observabila, si permiterea uscarii
acestuia, in vederea determinarii compatibilitatii culorii inaintea
inceperii lucrarii.
Pot surveni variantii ale nuantelor de la un lot la altul. Pentru finalizarea
proiectelor care necesita folosirea mai multor cutii de material,
asigurati-va ca acestea provin din acelasi lot.
Pentru orice aplicatie care nu este mentionata in prezenta fisa, va
rugam sa contactati Departamentul de Asistenta Tehnica la +44
(0)1785 272625, sau sa vizitati wwww.bostik.com/uk. pentru
recomandari.
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Aceasta clauza de declinare a raspunderii a fost emisa de Bostik Limited („Compania"), si se aplica pentru utilizarea oricaror produse furnizate
de Companie („Produsele"), prezentate in aceasta Fisa Tehnica („TDS”). Va rugam sa cititi cu atentie aceasta clauza de declinare a
raspunderii inainte de utilizarea oricarui Produs. Folosirea prezentei Fise Tehnice si/sau a Produsului reprezinta acceptul dvs. cu privire la
prezenta clauza de declinare a raspunderii. Continutul acesteia va prevala asupra oricaror instructiuni de utilizare si asupra oricarei clauze
de declinare a raspunderii si/sau de excludere ori de limitare a raspunderii Companiei, care poate fi mentionata pe ambalajele Produselor.
Prezenta clauza de declinare a raspunderii prevede intreaga raspundere financiara a Companiei (inclusiv orice raspundere pentru actiunile
sau omisiunile angajatilor, agentilor si subcontractantilor acesteia) in raport cu orice utilizator al Produselor („Utilizatorul Produselor"), cu
privire la orice utilizare sau revanzare a oricaruia dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor.
Prezenta clauza de declinare a raspunderii nu afecteaza raspunderea Companiei pentru deces sau vatamare corporala cauzata de neglijenta
Companiei cu privire la Produse, si nici raspunderea acesteia pentru frauda sau pentru declaratii inexacte si frauduloase, sau orice alta
raspundere care nu poate fi exclusa sau limitata conform legislatiei aplicabile.
Raspunderea totala a Companiei rezultata in orice mod si indiferent daca este cauzata printr-o actiune in raspundere civila delictuala (inclusiv
neglijenta si incalcarea obligatiei de origine legislativa), prin incalcarea contractului sau in alt mod, survenita in legatura cu utilizarea sau
revanzarea oricaruia dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor, va fi limitata la pretul platit pentru
Produs de catre Utilizatorul Produselor.
Compania nu va raspunde in fata Utilizatorului Produselor pentru nicio pierdere economica, pierdere a profiturilor, pierdere comerciala,
epuizare a fondului comercial sau pentru alta pierdere pura, in fiecare caz indiferent daca aceasta este directa, indirecta sau pe cale de
consecinta, sau pentru orice revendicari (inclusiv cu privire la vatamare corporala, in masura in care acestea nu sunt cauzate prin neglijenta
Companiei) referitoare la despagubiri indirecte de orice fel (indiferent de cauza acestora), rezultate din sau in legatura cu utilizarea sau cu
revanzarea oricaruia dintre Produsele mentionate in aceasta Fisa Tehnica, de catre Utilizatorul Produselor.
Compania nu va raspunde in fata Utilizatorului Produselor in legatura cu nicio pierdere pentru nicio utilizare neadecvata sau care nu are loc
in conformitate cu instructiunile relevante de utilizare a Produselor prevazute in aceasta Fisa Tehnica, sau a Produsului. Utilizatorii Produselor
vor confirma potrivirea Produselor prin realizarea de teste proprii.
Prezenta Fisa Tehnica acopera doar unul dintr-o gama larga de produse furnizate de catre Companie.
Pentru informatii complete despre aceste produse sau pentru recomandari referitoare la aplicare, va puteti adresa personalului nostru instruit
din toata tara, in mod gratuit. De asemenea, Departamentul nostru de Asistenta Tehnica va poate oferi recomandari tehnice specializate.
Prezenta Fisa Tehnica prevaleaza asupra tuturor Fiselor Tehnice anterioare ale Produselor, iar utilizatorii acesteia se vor asigura ca detin
versiunea curenta a acesteia. Distrugeti toate Fisele Tehnice anterioare, iar daca aveti dubii, contactati Compania, mentionand numarul de
cod din coltul din dreapta sus al primei pagini a acestui document.
Vanzari

Tel: 0844 371 1192

Fax: 01785 241818

customer.service@bostik.com

Asistenta Tehnica

Tel: 0844 371 1197

Fax: 01785 272867

technical.service@bostik.com

Informatii Tehnice & Fise COSHH (MSDS)

Tel: 01785 272625

Fax: 01785 212962

stafford.gatehouse@bostik.com
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